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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Biesiekierz  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012 

 

Wstęp 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234,  

poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Biesiekierz zobowiązany jest przedłożyć Radzie 

Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

za rok poprzedni. 

 Roczny program współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2012 z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego 

przyjęty został przez Radę Gminy w Biesiekierzu uchwałą Nr XII/87/11 z dnia  

28 grudnia 2011 r.  

 Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie 

Zarządzenia Nr 55/11 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2012 z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. 

 Zarządzenie opublikowano w dniu 29 listopada 2011 r., poprzez 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  

Urzędu Gminy w Biesiekierzu. Konsultacje przeprowadzono w formie 

bezpośredniego spotkania w dniu 06 grudnia 2011 r.  

 W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani 

propozycje zmiany Programu współpracy ze strony organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. 

 Z przebiegu konsultacji sporządzono protokół, który zamieszczony został  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biesiekierz. 

Współpraca o charakterze finansowym 

 Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w budżecie 

Gminy Biesiekierz na 2012 rok przeznaczono kwotę w wysokości 82.000,00 zł 

 W 2012 roku ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację priorytetowych zadań 

ujętych w § 3 Regulaminu współpracy. 
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 Pierwszy konkurs ogłoszony został w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniu 

04 stycznia 2012 r. Nabór ofert trwał do 26 stycznia 2012 r. Konkurs dotyczył 

następującego obszaru: 

- wspieranie osób niepełnosprawnych,  

obejmującego: 

 nieodpłatne przekazywanie sprzętu rehabilitacyjnego, pomocniczego  

i odzieży, 

 organizowanie dowozu sprzętu. 

W konkursie wpłynęła jedna oferta. 

 

 Drugi konkurs ogłoszony został w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniu  

04 stycznia 2012 r. Nabór ofert trwał do 26 stycznia 2012 r. Konkurs dotyczył 

następującego obszaru: 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

obejmującego: 

 propagowanie uprawiania piłki nożnej na terenie gminy, 

 organizację i udział w rozgrywkach sportowych. 

W konkursie wpłynęła jedna oferta. 

 

Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy oferty zostały 

zweryfikowane pod względem formalnym i zaopiniowane pozytywnie. 

 

Zestawienie zawartych umów: 

 

Lp. Nazwa organizacji Rodzaj zadania 

Data 

zawarcia 

umowy 

Kwota 

dofinansowania  

w zł 

1 

Pomorska Fundacja „Jaś 

i Małgosia” w Koszalinie 

z siedzibą w Cewlinie 

Wspieranie osób 

niepełnosprawnych 
30.01.2012 r. 5.000,00 

2 

Stowarzyszenie Klub 

Sportowy „Wybrzeże” z 

siedzibą w Biesiekierzu 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu 

01.02.2012 r. 77.000,00 

 

Przyznane kwoty dotacji zostały wykorzystane w 100%. Nie nastąpiło ich 

zmniejszenie, ani zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy. 
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Współpraca o charakterze pozafinansowym 

Gmina Biesiekierz wspierała sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych.  

 

Działalność promocyjna:  

Gmina Promowała lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie 

działania na stronie internetowej gminy (G@zeta Gminna) oraz podczas gminnych 

imprez, m.in. podczas Dożynek Gminnych odbyło się rozstrzygnięcie konkursów 

ogłoszonych przez: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Biesiekierz – konkurs 

na najokazalszy płód rolny oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 

Biesiekierz - konkurs na najpiękniejszą posesję w Gminie Biesiekierz. 

Gmina Biesiekierz obejmowała również patronatem przedsięwzięcia inicjowane przez 

organizacje pozarządowe. Jednym z nich była Gminna Olimpiada Świetlic, którą 

zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Biesiekierz.  

 

Wsparcie organizacyjne: 

Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie 

organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie 

gminnych obiektów (sali sportowej, stadionu sportowego, świetlic). Gmina Biesiekierz 

aktywnie włączyła się m.in. do akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

organizowanej  w ramach Koszalińskiego Sztabu WOŚP przez Młodzieżową Radę 

Gminy w Biesiekierzu przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy 

Biesiekierz i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  

 

Działalność informacyjna: 

Gmina Biesiekierz prowadziła również działalność informacyjną w postaci 

informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach 

pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. 

 

Podsumowanie 

Gmina Biesiekierz realizując cele Programu współpracy w 2012 r., udzieliła 

organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego, jak również pomocy 

pozafinansowej. 

 Ogłoszono 2 konkursy ofert, w których 2 podmioty otrzymały wsparcie 

finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania osób 

niepełnosprawnych i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozdysponowano 

łącznie kwot 82.000,00 zł 

 Gmina Biesiekierz wsparła zadania publiczne realizowane przez organizacje 

pozarządowe do wysokości 50% ich wartości. Organizacje pozarządowe natomiast 

wniosły wkład w realizację swoich projektów, w postaci własnych środków 

http://wosp.koszalin.pl/
http://bip.biesiekierz.eu/index.php?id=138
http://bip.biesiekierz.eu/index.php?id=138
http://bip.biesiekierz.eu/index.php?id=274&id2=257


4 

 

finansowych, środków pozyskanych od prywatnych sponsorów, a także pracy 

wolontariuszy i członków organizacji. 

 W trakcie realizacji Programu współpracy nie wpłynął żaden wniosek (oferta) 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

w sprawie określenia kolejnych zadań (niewymienionych w Programie współpracy)  

i ogłoszenia konkursów na ich realizację. Nie wpłynęły również uwagi i zastrzeżenia 

do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego. 

W 2012 roku Gmina Biesiekierz współpracowała z organizacjami 

pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz 

wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania te nakierowane 

były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej 

oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. 

 

 

 

    Wójt Gminy Biesiekierz 

/-/MARIAN HERMANOWICZ 

 


